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Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
29 januari t/m 11 maart 2011
Stommeerweg 15, 1431 ES Aalsmeer
Jacqueline van Es
0297-345263
Mirjam Stokman
0297-347757
Jan Volman
0297-322157

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (voor 5 weken, 12 maart t/m 15
april 2011) inleveren tot en met woensdag 2 maart uiterlijk 18.00 uur via
E-mail naar redaktiekontakt@hotmail.com
of in de brievenbus van het klooster, Stommeerweg 15.
Als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 322157)

Parochiegegevens
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl
Website: www.karmelparochieaalsmeer.nl

Bereikbaarheid van het pastoresteam:
Wim Ernst
woensdagmorgen
Henny Post
donderdagmorgen (de laatste v/d maand niet)
Loek Seeboldt
vrijdagmorgen
Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, uiterlijk
t/m de maandag vóór de kopij inleverdatum van het Kontakt.
Parochietelefoon :

Bankrelatie

:

Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur op telefoonnummer
0297-341231.
Het fax-nummer is 0297-365052. Buiten deze tijden
geeft de telefoonbeantwoorder u informatie hoe de
parochie te bereiken is in spoedeisende gevallen.
ING bankrekeningnummer 676462197
Gironummer 1466771

-2-

EVEN NADENKEN OVER…
Waarom wordt onze Karmelkerk nieuw ingericht? Ik wil proberen
daarover iets te schrijven, mede met behulp van het “Lied over de
plaats waar wij bijeengekomen zijn”, meer bekend als “Zo maar een
dak” (GvL nr. 568).
Een kerkgebouw heeft net als een gewoon huis een dak, muren ,
ramen en deuren, verwarming en verlichting. Dat vereist onderhoud,
wil het niet gesloten moeten worden wegens achterstallig
onderhoud of bouwvalligheid. Een gewoon huis wordt een thuis
door bewoning, licht en warmte, inrichting en aankleding. Een echt
thuis als je je er lekker in je vel en op je gemak voelt. Zo is het ook
met een kerkgebouw. Het wordt een levend lichaam als de
ledematen, degenen die er samen komen, zich er thuis weten en
voelen en het gebouw voldoet aan waar het voor bedoeld is.
Wat is de bedoeling van een kerkgebouw? Om er, zoals het boek
Handelingen 2, 42 –in de herziene Statenvertaling- zegt: … “te
volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in
het breken van het brood en in de gebeden. ”Of, zoals de tekst van
H. Oosterhuis in het lied zegt: om er binnen te gaan en voor God te
staan; om te luisteren naar Gods vrij en lichtend Woord, het te
onthouden en verder uit te dragen. Om samen de Eucharistie te
vieren, zoals Jezus ons gevraagd heeft. Een kerkgebouw moet
ruimte en sfeer geven om samen te zijn, de sacramenten te vieren,
te bidden, te zingen en te spelen voor Gods aangezicht.
Om dit alles te verbeteren wordt nu het “planum”, de vlakte van de
absis vergroot en de altaartafel verplaatsbaar gemaakt. Een
“sacramentskapel” wordt ingericht, waar het tabernakel, de
doopvont, het Mariabeeld, de gedachteniskruisjes en doopschelpen
een waardige plaats krijgen. Door dit alles zal verder een en ander
een andere plek krijgen. De plannen voor de gehele
herinrichting zijn gemaakt, goedgekeurd en worden in
fasen gerealiseerd.
Onder veel dank aan alle medewerkenden én in de
hoop dat het kerkbezoek toeneemt!
Loek Seeboldt, pastor
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM
Kees van Klink, 81jaar
Op 11 december stierf Kees van Klink uit de Cyclamenstraat.
Toen wij voor zijn begrafenis bij elkaar in de kerk waren stond
er een prachtige door hem gemaakte boot voor het altaar. Het was
niet zijn eerste maaksel, want die was te kwetsbaar geworden. Hun
bijna 60 jarige huwelijksgeschiedenis vertelt van zijn liefde voor zijn
vrouw en kinderen en zijn betrokkenheid bij hout, zijn zorg voor het
kleine, dat alles in onze wereld goed in elkaar zou passen. Dat was
zijn ideaal. Samen dansen was niet gemakkelijk want beiden wilden
leiden. Zorg en trouw voor elkaar ging gepaard met dagelijks gebed
voor de kinderen en een kerk die meetrok met het gewone leven: al
was het maar de banken voor de ziekendag meehelpen uit de kerk
te dragen. De laatste tijd heeft ie écht 24 uur fantastische zorg
ontvangen van zijn vrouw. Zo bescheiden als hij leefde, zo
bescheiden is hij gestorven. Wij bidden dat hij bij God thuis mag zijn
en wensen zijn vrouw en familie alle sterkte.

Babs van Heerde-Deuning, 93 jaar
Haar wereld was klein geworden toen zij op de
valreep van het oude jaar heel vredig was ingeslapen in het
Zonnehuis Amstelveen, waar zij al zeven jaar verbleef. Bij
uitvaartcentrum Finnema vertelden we elkaar de verhalen, want de
kerk was dicht vanwege de verbouwing. Geluk en verdriet hebben
haar leven getekend. Als je lief sterft als je twee kleine kinderen
hebt en je zelf eigenlijk nog in een roze wolk leeft, dan speel je op
zekerheid in je verdere leven. Ze trouwde opnieuw. Trouw een
ambtenaar of iemand uit het leger was haar advies. Haar emoties
waren op slot gegaan door de ervaringen in Indonesië. Dat is
slikken voor een kleinkind wat nieuwsgierig is naar het verleden, je
wilt eigenlijk een oma die nieuwsgierig naar je is.
Niet alles is kommer en kwel, want er kan veel in huis: ze kookt
alleen Hollandse kost en de kinderen zorgen voor de gezelligheid.
De gast in huis staat centraal. Zo voedde zij haar kinderen op. Op
Driekoningen hebben we haar begraven. Zij mag nu de vrede van
de Heer ervaren.
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Ans Stam-Loos, 82 jaar
Met een hart vol verdriet en dankbaar voor alle liefde die zij
heeft gegeven herdenken wij haar die zo plotseling is gestorven.
Ans Stam is een lieve vrouw voor haar man Jaap die zij sinds zijn
sterven alweer 9 jaar geleden elke dag gemist heeft. Overal nam ze
zijn foto met zich mee. Het heengaan van een geliefde heeft zij altijd
moeilijk kunnen verwerken. Het overlijden van haar broer droeg zij
ook altijd met zich mee. En eigenlijk wil je als kind haar ook niet met
alles belasten.
Ze heeft veel meegewerkt om de zaak van de bonbons groter te
kunnen maken en hield een oog op de winstmarge. Zij was blij dat
de zaak over twee jaar 100 jaar bestaat. Maar ook blijft zij
nieuwsgierig hoe haar kleinkinderen zich ontwikkelen en is trots op
hen. Als ze ouder wordt, vindt ze mensen om haar heen die haar
stimuleren naar anderen te gaan. Daar moest ze wel aan wennen,
want de mensen kwamen toch altijd naar haar. Toch genoot ze als
ze er bij betrokken werd! Met haar ouder worden kwamen ook de
kwalen. Maar: zoals zij zelf wilde is zij thuis rustig ingeslapen. Op 25
januari hebben we haar na de viering ten afscheid naar haar laatste
rustplaats gebracht: in het graf bij haar lief: Jaap. Dat zij nu bij God
thuis mag zijn.
Henny Post, pastor

DOOPGESPREK
Een Doopgesprek? Ja, we komen een of meerdere keren graag
samen om er met elkaar over te spreken: over dopen en hoe doen
we het en wat betekent het allemaal?
Mag je zelf wat aan teksten inbrengen en uitzoeken?
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een
van de pastores.
Loek Seeboldt doopt in februari, Henny Post in maart.
U kunt ook mailen naar karmelkerk@planet.nl en u krijgt antwoord
terug!!
De pastores
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ACTIE KERKBALANS 2011
Ook dit jaar vindt in januari de Actie Kerkbalans weer plaats; de
envelop met informatie hierover treft u bij dit KONTAKT aan.
Het thema van de Actie Kerkbalans 2011 is: “Een kerk is van
blijvende waarde”. Zaken in het leven die echt belangrijk zijn, zijn
meestal niet met geld te koop. Geluk, liefde, geborgenheid, kracht,
troost, inspiratie. Het zijn kostbare ijkpunten in het leven en ze zijn
met geen goud te betalen.
De kerk is wel de plaats waar al deze waarden kunnen
samenkomen in de ontmoeting met God en andere mensen. In de
kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent. De kerk is de plaats waar iedereen welkom is. Maar om van
blijvende waarde te kunnen zijn moet de kerk natuurlijk wel betaald
en onderhouden worden. Dezer dagen ziet u dat letterlijk terug in de
herinrichting die gestart is. Mede daarom wil het Parochiebestuur de
Actie Kerkbalans ook dit jaar weer van harte bij u aanbevelen.
Het Parochiebestuur

SPONSORACTIE IN
KARMELKERK:
VERKOOP WJD-WIJN!
In onze parochie zijn er 3 jongeren die
in augustus naar de Wereld Jongeren Dagen in Madrid gaan. Erik,
Suzanne en Annemiek zijn zich met een groep jongeren uit de
Haarlemmermeer al aan het voorbereiden met Spaanse lessen.
Deze groep wil door de verkoop van Spaanse wijn geld verdienen
om de reis te bekostigen. In het weekend van 30 januari liggen er
intekenlijsten achterin de kerk waarmee u deze wijn kunt bestellen.
Op 6 februari na de H. Mis wordt deze wijn geleverd. Uiteraard kan
men ook direct wijn kopen om deze reis te sponsoren.
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Komen jullie ook naar de
kennismakingsviering?
Dit jaar gaan

Max, Fabian, Brandan, Simon, Nina, Tim, Casper, Mathijs,
Chris, Suze, Nikki, Caelan, Mila, Hester en Wessel
hun Eerste Communie doen.
Zondag 6 februari om 10.30 uur stellen zij zichzelf voor tijdens de
gezinsviering. Daarna is er een leuke speurtocht door de kerk.
Iedereen is welkom!
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KBS GROEPEN VAN DE KARMEL AALSMEER & RIJSENHOUT
KBS staat voor Kontakt Buiten School. Dit is bedoeld voor de
jongeren van de Karmel- en andere parochies. Deze groepen
hebben tot doel om het contact met en tussen de jongeren in een
parochie te bevorderen nadat zij de basisschool hebben verlaten. Zij
verspreiden zich over de verschillende scholen van het voortgezet
onderwijs in de regio en zien en spreken elkaar daardoor soms niet
meer. Een aantal van hen nemen nog deel aan het Vormselproject.
Om het contact met deze groep jongeren als parochie niet te
verliezen worden er KBS-bijeenkomsten opgezet waarin deze
jongeren weer met elkaar in contact komen en blijven.
Ik ben Martha de Hollander en ik coördineer de KBSjongerengroepen van de Karmelparochie. Ik lever activiteiten aan
zoals de landelijke acties van PKN bijvoorbeeld DiaconAction en
Sirkelslag. De KBS-groepen zetten zich ook in voor goede doelen
als Gered Gereedschap, het verzorgen van een spellendag
voor bejaarden, kleding inzamelen voor Don Bosco jongeren.
Dit jaar gaan we ons inzitten voor een weeshuis in Ghana
waar Sanne de Jong, een KBS-er afgelopen zomer heeft
gewerkt. Verder doen we gezellige activiteiten met elkaar
als een film kijken op zaterdag 8 januari bij de
fam. De Jong of poldersporten afgelopen najaar.
Ook probeer ik de jongeren enthousiast te maken voor de
jongerenvieringen in onze of andere kerken.
Dit jaar gaan er een aantal KBS jongeren naar de
WereldJongerenDagen in Madrid, een geweldige ervaring.
De opzet van KBS is dat bij iedere groep één of meerdere ouders of
andere vrijwilligers de groep begeleid bij haar activiteiten. Helaas is
dit bij de laatste groepen niet meer goed van de grond gekomen.
Dat betekende dat ikzelf voor de jongste groep activiteiten
organiseerde en begeleide. Dat lukte niet voor iedere groep en het
aantal bijeenkomsten werd minder. Dit is jammer omdat het wel
belangrijk is dat de jongeren en hun ouders betrokken blijven bij
onze parochie.
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Om dat te kunnen blijven doen is mijn vraag aan u: Welke
enthousiaste vrijwilliger wil mij helpen met het begeleiden van
de KBS- jongeren groepen?
Een frisse inbreng is welkom en hopelijk hebben de jongeren zelf
ook nieuwe ideeën.
Een groet vanuit de KBS werkgroep

RAAKPUNT KARMEL AALSMEER
Karmelviering 30 januari
Om 10.30 uur is de Karmelviering waarbij wij
als communiteit voorgaan. We zingen uit ons eigen karmelrepertoire
en natuurlijk heeft de viering stiltemomenten.
Na afloop is er koffie!
22 februari Karmel Aalsmeer Lezing
Op dit moment hebben wij voor 22 februari a.s. om 20.00 uur een
avond gepland staan met als gast: Karmel Den Haag. Wanneer het
doorgaat zal het gaan over: gezondheidzorg: uitdagend en waar
liggen de grenzen? Bezoek de website van de parochie en kijk
onder: klooster… Opgave: karmelaalsmeer@planet.nl
Taizégebed op 25 februari
Veel stilte en eenvoudige liederen. Even rust aan het eind van een
drukke week. Karmel Aalsmeer heeft op vrijdagavond 25 februari
weer een Taizégebed. Om 20.30 uur bidden we en daarna drinken
we thee of koffie.
Rond een icoon
Iconen doen iets met je. Zij blijven tot ons spreken. In een paar
dagen tijd schildert u uw eigen icoon. Van 8 maart tot 11 maart is er
in het klooster gelegenheid voor. Cees Bartels, karmeliet uit
Amstelveen, begeleidt de groep. Er zijn nog een paar plaatsen vrij!
Kosten: 190 euro incl. overnachten. 130 euro zonder overnachting.
Opgave: karmelaalsmeer@planet.nl
Namens Karmel Aalsmeer,
Henny Post, pastor
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RAAKPUNT 55+ “ MET ANDERE OGEN LEREN ZIEN ”
Donderdag 24 februari wordt weer een mooie ochtend in het
klooster.
Deze keer is het thema: de bijbel, het Oude en Nieuwe Testament.
Veel mensen blijven het een moeilijk toegankelijk boek vinden,
zeker het Oude Testament.
Ko Schuurmans, werkzaam op het bisdom Haarlem, zal ons met
zijn deskundigheid wegwijs maken. Over hoe de bijbel tot stand is
gekomen bijvoorbeeld. Hij doet het in een eigentijdse benadering.
Hij geeft aan dat de woorden van de Schrift niet alleen woorden zijn
om te horen, maar bovenal woorden om te doen, woord-daden,
woorden om te doen.
Nieuwsgierig geworden? U bent welkom van 10.00 tot 12.00 in het
Klooster.
Namens werkgroep 55+
Br. Wim Ernst
Mw. Hettie Pecht – v.d. Meer
Mw. Annie Mariën – v.d Broeck
GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR DE KERKDIENSTEN IN HET
SPAARNE ZIEKENHUIS
Rond de zondagse kerkdiensten in het Spaarne Ziekenhuis zijn ruim
40 vrijwilligers actief, met name om patiënten met bed of rolstoel
naar en van de kerkzaal te begeleiden.
Daarnaast is er een groep vrijwilligers die daarbij ook op
vrijdagmiddag tussen 2 en half 4 de afdelingen opgaat om patiënten
uit te nodigen voor de kerkdienst op zondag.
Zowel voor de vrijdagmiddag-vrijwilligers alsook voor de
zondagochtend-vrijwilligers zoeken we nu versterking.
Beschikt u over:
eens per vier weken tijd op de zondagochtend, of: eens per vier
weken tijd op de zondagochtend en de daaraan voorafgaande
vrijdagmiddag, goede contactvaardigheid (inlevend, zorgvuldig,
doelgericht) en hebt u belangstelling voor dit werk, neemt u dan
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contact op met ondergetekende geestelijk verzorger van het
Spaarne Ziekenhuis (tel. 023-8907331) of met de coördinator van
de Unie van Vrijwilligers (023-8908783). Zij kunnen u meer
informatie geven.
Frans Bossink
geestelijk verzorger
Spaarne Ziekenhuis
tel. 023-8907331
e. fbossink@spaarneziekenhuis.nl
DANK JE WEL
Overlijden van Kees van Klink.
Hartelijk dank voor de belangstelling bij zijn ziekte en na het
overlijden van mijn man (vader, grootvader en overgrootvader) Kees
van Klink
In het bijzonder Pastor Post en broeder Ernst.
Daar het voor mij onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken
dank ik u allen via deze manier.
Leny P.M. van Klink-Mollers
Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen dat ik
mocht ontvangen in de Helpende hand in Amstelveen. Ik
was zeer verrast, dat doet een mens goed en geeft weer
kracht om door te gaan.
En dank aan de koorleden voor de prachtige kaart, ik heb er van
genoten.
Heel veel dank en hartelijke groet
Sien van der Hoek
Verrassing
Eind 2010 met de gladheid gevallen. Gevolg: voor een
paar weken met een gips pootje zitten. Dit valt niet mee.
Daarom is het zeer op prijs gesteld dat namens de
Karmel Parochie een boeket bloemen werd bezorgd.
Dit doet een mens zeer goed. En voor u allen een goed 2011, is de
wens van Trudy Bosdam
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DE KOFFIEHOEK EN DE D.E.-PUNTEN!!!!
Geweldig hoor zoveel mensen als er D.E.-punten
hebben gegeven voor o.a.de theekannen enz. enz.
voor de koffiehoek. Wij, de dames van die koffiehoek, willen daarom
al die mensen bedanken hiervoor. In het volgende Kontakt zal ik
schrijven wat we allemaal konden aanschaffen.
We krijgen ook versterking, want de dames Josefien Kragtwijk en
Truus de Boer hebben aangegeven dat ze graag willen helpen.
Bij deze dus welkom!
Corrie van Veen
ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD
Wij willen als parochie een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen
onder ons niet vergeten. De verjaardag is een wel bijzondere dag
om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven.
Misschien kent u wel een van deze jarigen
29 jan.

88 jaar

30 jan.

79 jaar

01 feb.

84 jaar

02 feb.

75 jaar

02 feb.

87 jaar

02 feb.

91 jaar

02 feb.

77 jaar

02 feb.

77 jaar

03 feb.

85 jaar

04 feb.

77 jaar

05 feb.

88 jaar

Mvr. M. Bruine_de_Bruin-van Zijl
Baanvak 8
Dhr. A.A. Aarsen
Dorpsstraat 53
Mvr. C.E. de Rijk-Vermeij
Zwarteweg 129
Dhr. P.M. Stokkel
Aalsmeerderdijk 329
Mvr. J.H.M. de Bruijn-Tijssen
Molenpad 2 K475
Dhr. J.J. Malcherek
De Muzen 30
Mvr. K.L. Rijken-Nio
Otweg 23
Dhr. P.T. Baars
Sportlaan 50
Dhr. D.A. Aarsen
Ophelialaan 223
Dhr. A.G. van Wees
Zwanebloemweg 89
Mvr. C.A.T. ten Have-Damen
Helling 33
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07 feb.

76 jaar

08 feb.

75 jaar

08 feb.

75 jaar

08 feb.

80 jaar

15 feb.

80 jaar

15 feb.

85 jaar

15 feb.

91 jaar

19 feb.

75 jaar

20 feb.

76 jaar

21 feb.

76 jaar

21 feb.

83 jaar

23 feb.

78 jaar

23 feb.

75 jaar

23 feb.

77 jaar

24 feb.

81 jaar

28 feb.

78 jaar

01 mrt

80 jaar

03 mrt

83 jaar

06 mrt

90 jaar

09 mrt

79 jaar

10 mrt

75 jaar

Mvr. P.J. van Leeuwen-Slingerland
Rijshornstraat 123
Dhr. W.H. Bakker
Aalsmeerderdijk 310
Dhr. J.C. van Wees
Legmeerdijk 269
Mvr. C.M. van den Hoek-van der Meer
Verremeer 99
Dhr. P.J. Buren
Poldermeesterplein 109
Mvr. J.M. de Schrijver-Buskermolen
Locatellihof 33
Dhr. G. van Diemen
Clematisstraat 27
Mvr. P.C.M. Ton-Vijverberg
Zwarteweg 145
Dhr. L.W. Ton
Zwarteweg 145
Dhr. A.N.H. Stokman
Hornweg 68
Mvr. C.G. Braak-Zorn
Julianalaan 70
Mvr. M.A. Koot-van Engen
Aalsmeerderweg 82
Dhr. N.C. Doeswijk
Vivaldihof 16
Dhr. B.J. Bosdam
Spoorlaan 45
Dhr. H.N. Janssen
Heermanszwet 21
Dhr. G.C.J. van den Berg
Oosteinderweg 77
Mvr. J.P. Verhaar-Schulze
Freesialaan 17
Dhr. R. van Huisstede
Violenweg 22
Mvr. C.M. Konst-van Mer
Clematisstraat 16
Mvr. G.C. van der Zon-Louter
Aalsmeerderdijk 347
Mvr. M.W. van Wieringen-van der Meer
Oosteinderweg 100
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KATHOLIEKE
GEMEENSCHAP
RIJSENHOUT
Secretariaat: Mw. J. v Aert,
Sloppenbrugge 38, tel.328237
Rabobank nr. 3245.18.609
Postgiro nr. 3133356
VIERINGEN IN DE ONTMOETINGSKERK
Za. 5 febr.19:00 Eucharistieviering m.m.v. dames-en herenkoor
Soli Deo Gloria
Voorganger: Pastor L. Seeboldt
Lectrice: Mevr. B. Springin’tveld
Za.19 febr. 19:00 Woord- en Communieviering olv parochianen.
M.m.v. dames-en herenkoor S.D.G.
Voorgangers: Mevr. M. Wies en mevr. W. Bakker
Za. 5 mrt. 19:00 Eucharistieviering m.m.v. dames-en herenkoor
Soli Deo Gloria
Voorganger: Pastor L. Seeboldt
Lectrice: Mevr. B. Springin’tveld
MISINTENTIES:
Za. 5 febr.:
Wim Schoof, Maria Cornelia v Es-Blokker
Robert Proost, Lennard Hoogeboom
Za. 5 mrt:
Wim Schoof, Maria Cornelia v Es-Blokker
Robert Proost, Lennard Hoogeboom
KOPIJ INLEVEREN: t/m vrijdag 4 maart. Lavendelweg 5, tel:326518
mailadres: mieke@wimammerlaanrozen.nl. (5 wk )
TOEKOMST K.G.R.
De open avond die op woensdag 12 januari werd gehouden in
Rijsenhout, stond geheel in het teken van de toekomst van onze
gemeenschap.
De avond werd geopend door voorzitter Aard Bakker met een
pleidooi voor het voortbestaan van de gemeenschap in ons dorp.
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Pastor Loek Seeboldt was bij het ontstaan van de
kerkgemeenschap en ook nu nog draagt hij veel bij aan het
voorgaan in de vieringen. Ook hij pleitte voor het open houden van
de kerkplek, indien mogelijk.
Cor Hermanns, voorzitter van het parochiebestuur van de
Karmelkerk in Aalsmeer, was aanwezig en ook hij had het
standpunt om bij elkaar te houden wat mogelijk was, maar indien
onmogelijk zijn we allemaal welkom in de Karmelkerk, wat natuurlijk
ook al die jaren onze parochiekerk is.
Gedurende de avond was er een open discussie, die wel duidelijk
maakte hoe men over voortbestaan dacht en dat er een goede
integratie met Aalsmeer mogelijk is.
De consequentie is wel dat de kerkplek dan gesloten wordt.
Het bezoek van de vieringen is momenteel nog wel voldoende maar
diverse mensen trekken weg uit het dorp en ook bestuursfuncties
zijn helaas niet meer invulbaar gebleken.
Het bestuur beraadt zich momenteel hoe de volgende stappen te
zetten en definitief de sluiting bij het parochiebestuur aan te vragen.
Hoe en wanneer dit precies zal gebeuren, daarover in een volgend
Kontakt meer.
Bestuur Katholieke Gemeenschap Rijsenhout
FINANCIEEL OVERZICHT K.G.R. 2010
Inkomsten

Uitgaven

Kerkbalans 2010
€ 9780,25
Collectes/Kaarsengeld 2799,00
Vastenactie
151,00
Memisa
85,00
Huwelijk/uitvaart
650,00
Ink. gez. kerken
239,10

Afdr. Karmel Aalsmeer € 7760,00
Huur Kerkzaal
2090,00
Kosten koor(dir/organist) 1212,40
Kosten Liturgie/bloemen
altaar/kerst etc
750,00
Missie Ontw./div. doelen
655,00
Kantoorart. postzegels etc. 139,90
Advertentiekosten uitvaart
114,30
Diversen + slotviering
235,00
Bankkosten
105,25
_________
_________
€ 13704,25
€ 13061,85

Ik wil ieder bedanken voor uw financiële bijdrage van de Kerkbalans 2010
H. Talle (Penningmeester KGR)
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VIERINGEN
4e Zondag door het jaar
zo

30-01 10.30

Karmelkerk
Intenties:

zo
vr
za

30-01 14.30
04-02 09.00
05-02 17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
Kloosterhof

Eucharistieviering, vg. Karmelieten
Koffie drinken
Uit dankbaarheid t.g.v. 60-jarig
huwelijksjubileum van Dhr en Mevr.
Ceelie-Olijhoek
Wilhelmina Johanna v.d.Berg-Duindam.
Ans Stam-Loos
Viering in het Pools
Eucharistieviering Karmelieten
Woord-Communieviering, vg. N. Kuiper

5e Zondag door het jaar
zo

06-02 10:30

Karmelkerk

intenties

zo
vr
vr
za

06-02
11-02
11-02
12-02

14:30
09.00
10.00
17:00

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

Gezinsviering, vg.L.Seeboldt
mmv. De Mirakeltjes
Kennismakingsviering van de
1e Communiecanten
Uit dankbaarheid t.g.v. 50 jarig
huwelijksjubileum Leo en Nel Ton
Albert, Kees, Peter, Ellen de Schrijver
Piet de Boer
Gerda van den Hoek
Cyprianus Blauwhoff
Ans Stam-Loos
Viering in het Pools
Eucharistieviering Karmelieten
Eucharistieviering, vg. H. Post
Woord-Communieviering,
vg. M. van Zoelen

6e Zondag door het jaar
zo

13-02 10.30

Karmelkerk
Intenties

zo
vr
za

13-02 14.30
18-02 09.00
19-02 09.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
Kloosterhof

DOP-Jongeren, mmv. Aurora Koor
Kees Kok
Ans Stam-Loos
Viering in het Pools
Eucharistieviering. Karmelieten
Woord-Communieviering, DOP-K
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7e Zondag door het jaar
zo

20-02 10.30

Karmelkerk
intenties

zo
vr
vr
za

20-02 14.30
25-02 09.00
25-02 10.00
26-02 17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

DOP-viering, vg. Parochianen,
mmv Karmelkoor
Albert, Kees, Peter en Ellen de
Schrijver
Joop van Beest
Paula van.der Jagt
Ans Stam-Loos
Viering in het Pools
Eucharistieviering Karmelieten
Eucharistieviering. vg. L.Seeboldt
Woord-Communieviering, vg. N. Kuiper

8e Zondag door het jaar
zo

27-02 10.30

Karmelkerk
intenties

zo
vr
za

27-02 14.30
04-03 09.00
05-03 17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
Kloosterhof

Eucharistieviering, vg. L.Seeboldt
mmv. Klein Koor
Wilhelmina Johanna Duindam-v.d.Berg
Ans Stam-Loos
Overl. Fam. Ceelie-Olijhoek
Viering in het Pools
Eucharistie Karmelieten
Woord-Communieviering, vg. N. Kuiper

9e Zondag door het jaar
zo

06-03 10.30

Karmelkerk
intenties

zo 06-03 14.30
wo 09-03 17.00

Karmelkerk
Kloosterhof

wo 09-03 19.30

Karmelkerk

vr
za

11-03 10.00
12-03 17.00

ZC Aelsmeer
Kloosterhof

zo

13-03 10.30

Karmelkerk

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Karmelkoor
Piet de Boer
jaardienst Gerda van den Hoek
Joop van Beest
Bert den Blanken
Ans Stam-Loos
Viering in het Pools
Aswoensdag
Woord-Communieviering, vg. N.Kuiper
Aswoensdag Eucharistieviering,
vg. L. Seeboldt, mmv. Karmelkoor
Woord-Communieviering, vg. A.Blonk
Woord-Communieviering,
vg. M. van Zoelen
DOP-viering, mmv. Klein Koor
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PAROCHIEAGENDA
Van 29 januari t/m 11 maart 2011
Aanvangstijden gewoonlijk
voor repetities van :

Mirakeltjes
Karmelkoor

donderdag 18.30
donderdag 19.45

vr
ma
do
vr

PC zaal 2
PC zaal 2
Klooster
PC zaal 2

Kindermiddag 1e Communie
Parochiebestuur
Raakpunt 55+
Kindermiddag 1e Communie

04-02
07-02
24-02
04-03

13.00 uur
20.00 uur
10:00 uur
13.00 uur

Altaardienst
zo
zo

27-02 10:30 Eucharistieviering
06-03 10.30 Eucharistieviering
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